
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2016-05-12 19:00, Vattenmöllan 

Närvarande: Karin Berg, Fredrik Lago, Christel Meijerhöffer, Napoleon 

Truedsson, Christian Grandi, Mats Hjerthén, Mattias Ek 

 

1. Karin öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Christel 

4. Valborg, uppföljning: 

a. Till nästa valborg så skall säkerhetsinstruktionerna gås igenom. Detta 

avseende säkerhets avstånd o lite riktlinjer när det gäller fotografering. När 

detta är gjort skall alla berörda ledare informeras om de reviderade 

instruktionerna. 

b. Inventering av fackelförrådet måste göras innan nästa vår. 

c. Nästa år är det Strövare 08 som leder fackeltåget. 

5. Kullalägret, status: 

a. Huset är bokat. Reservation för att huset kan säljas. 

b. Planen är genomgången av grupp Lufsare 04/05. En första introduktion av 

planeringen hölls i samband med ledarträffen / första hjälpen utbildningen. 

Det planeras för ytterligare ett planeringsmöte med ledarna innan sommaren. 

c. Årets tema: Mångfald  



d. Present: T-shirt  

e. Datum: 2-4 september 

6. Uppföljning förstahjälpen utbildning för ledare samt ledarenkät: 

a. Ledarträffen med första hjälpen utbildning ses som en mycket lyckad 

aktivitet. Det är bra att träffas som ledare och det är dessutom alltid bra med 

utbildningen kring sjukvård. Det kom in förlag på att alla grupper borde ha en 

brandfilt och detta kommer vi försöka att ordna. 

b. Ledarenkät 

i.  13 svarade 

ii. Bland annat så framkom det att majoriteten drevs av att vara ledare 

för att göra grupperna nöjda o glada. Ledarna trivs också väldigt bra 

med de grupper de leder. Man vill ha fler möjligheter att träffa andra 

ledare.  

iii. Facebook för ledarna var av intresse.  

iv. Allmänna uppfattningen är att det inte saknas något speciellt i 

lokalföreningen. Möjligtvis MTB grupp för vuxna och möjligheter till 

mer fortbildning i biologikunskap 

v. Christel skickar skannat mtrl 

7. Status Ullmax 

a. Vi har skapat ett konto för försäljning av ullmax produkter och vi kommer att 

börja med passiv försäljning via en logga o länk på vår hemsida. Fredrik 

kommer göra ett utskick till alla medlemmar i Genarp och informera om 

detta. 

8. Försäljning av tält, status 



a. Christel har gått igenom alla tält som är tilltänkta för försäljning. Alla tält har 

lite revor och skavanker . Först kommer alla ledarna att erbjudas att köpa 

tälten och efter detta alla medlemmar i lokalföreningen. 

9. Terminsmaterial till grupperna 

a. Christel har fått material från Linda och instruktioner på hur det brukar 

fungera. Listan kommer att läggas upp på hemsidan. Ledarna får sedan vid 

behov ta kontakt med Christel för mtrl. 

10. Kul på hjul, status 

a. Mattias och Christel har planerat rundor, kartor och upplägg . Vismarlövs Cafe 

& Bagarstuga är intresserade av att ha en kontroll hos dem. Vi siktar på att 

starta aktiviteten någon gång mellan midsommar och mitten av augusti. Vi 

ska försöka få lite fler möjliga sponsorer.  

11. Läget i verksamheten 

a. Tipsrundan har finalen nu på söndag. Vissa söndagar har det var lite mindre 

folk men de flesta rundorna så har det varit bra uppslutning.   

b. Strövare 08 har avlutning om två veckor och ska sova i vindskydd 

c. Nästa ”Äventyrliga familjen” aktivitet är i Juni 

d. MTB gruppen är halvägs i sin terminsverksamhet. Det kommer bli ett läger i 

Isaberg nästa helg med 8 familjer. 

e. Lufsare 02  har två läger kvar på terminsschemat, paddling och vandring. 

Gruppen är också mitt uppe i förberedelserna till Fjällresan 

f. Lufsare 04/05 har haft läger ute i vindskyddet vid Sturup. Gruppen lagade 

nässelsoppa. 

g. Lufsare 03 skall på paddelläger i Immeln med två övernattningar 



12. Övriga frågor 

a. På regionsmötet sades det att det krävs ”den riktige” fjäll ledar kursen för att 

vara ledare för kommande fjällresor. 

b. Vårt föreningssläp står hemma hos Karin tills vi hittar ett bättre ställe. Vi 

behöver i förlängningen köpa ett nytt. Det skall stå på hemsidan att vi har 

detta släp till förfogande. 

c. Napoleon har kollat på möjliga bokningssystem till förrådsutrustningen som vi 

kan koppla till hemsidan. 

d. Klistermärken kommer köpas in för att sätta på Kanoterna. 

e. Karin har pratat med Knyttegruppen angående hur det nästa termin kan delas 

upp mellan Knytte och Mulle. Mentorsrollen skall också diskuteras för 

kommande nya Mullegrupp. 

13. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet    Justeras 

Fredrik Lago 2016-06- 01   Christel 2016-06-01 

 


